
 

NYHETSBREV nr.1/2022  

 
Kjære medlemmer, 

Året 2022 begynner noe usikkert for oss alle med enda en omgang med 
koronarestriksjoner. Vi ser en økende kritikk fra flere interesseorganisasjoner i 
kulturlivet, og det er bra. UNIMA Norge tenker på alle forestillinger, produksjoner og 
festivaler som lider under pandemien, samtidig ser vi at mange er i full virksomhet 
mellom nedstengingene. 

En annen bekymring er hvordan strømprisene vil ha ringvirkninger på leie av kontor, 
prøvelokaler og scener videre i 2022 og 2023. Strømprisene vil vedvare, og hvem vil 
framover få krisepakker for økte utgifter?  

Det er med glede UNIMA Norge ser at pandemien ikke tok knekken på vår 
fantastiske FIGURTEATERFESTIVAL i Tønsberg. Det er bare å gå inn å bestille 
billetter. Vi håper vi ser deg der!  

Mvh  

Tone Runsjø, styreleder UNIMA Norge 

  

Figurfestspillene i Tønsberg  
Figurfestspillene begynner å nærme seg – 22. til 30.januar 2022. Gå inn å bestill 
billetter og festivalpass. Programmet ligger som vedlegg med utsendelse av denne 
mailen. Se mer info på www.figurfestpillene.no 
 
 
 
Ånd i Hanske med deadline  
 
Det er i 2021 lagt ut mange nye artikler i ÅiH digitalt på unima.no. Artiklene 
videresendes på egen facebookside. Gå gjerne inn «lik» facebooksiden. Det gjør at 
artiklene kommer i din egen oppdatering på facebook. Neste fase i ÅiH er å få opp 
+abonnenter tilgang for medlemmer og betalende. 
 
Har du tips til innhold, ønske om reklame, eller er interessert i å skrive: send mail til 
redaktør Elin Lindberg: elin.lindberg@getmail.no 
 



 
 
Noen frister å huske:  
 
FRITT ORD: 
5. februar 15.00 
12. mars 15. 00 
12.mai 15.00 
 
KULTURRÅDET: 

• Fri scenekunst – prosjekt 2.februar kl. 13 
• Arrangørstøtte scenekunst 2.mars kl.13 
• Fond for lyd og bilde 2.februar kl.13 
• Gjestespill 2.mars lø 13 og 2.juni kl. 13 
• Forprosjekt scenekunst 2.mars kl. 13 
• Fri scenekunst basisfinansiering av fri scenegrupper 2.juni kl.13 
• Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling 2.mars og 2.juni kl.13 

 
 
 
Stimuleringsordning for kulturlivet for pandemien:  
Perioden man kan søke støtte for er 8. desember 2021 til 31. mars 2022 
Stimuleringsordningen gjelder for arrangementer som har blitt gjennomført, eller som er 
planlagt gjennomført . Søknadsfristen er 27. januar kl. 13.00 
 
Søknadsfristen er 27. januar kl. 13.00 
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/stimuleringsordning-for-
kulturlivet?fbclid=IwAR2uBRodtuJIWe1cHY63r0PggyagFcMZ2X-
zI0kGNJ4ga7M4iys7p8nR1N4 
 
 
 
 
 

Skrevet av styreleder 
 
 
 
 
 
 
 


